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  2020 يناثلا عبرلل حابرأ يفاص يتارامإ مهرد نويلم 267 ققحت "لاتيباك عاعش"

 2019 ماعبً ةنراقم 2020 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ىلعأ حابرأ ققحتو

 

 يتارامإ مهرد نويلم 125 ىلإ لصت كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق ةيفاصلا حابرألا •

 يتارامإ مهرد نويلم 5 غلبي 2020 لوألا فصنلا حابرأ يفاص •

 باستحا لبق ةيفاصلا حابرألاو يتارامإ مهرد نويلم 164 هردق ام 2020 لوألا فصنلل ةيفاصلا حابرألا تغلب •

 نم كلذو ،يتارامإ مهرد نويلم 284 هردق ام 2020 لوألا فصنلل كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا

 تارامثتسالا راعسا ضافخنال ةيقوسلا ةميقلا باستحا نود

 2019 ماعب ًةنراقم 2020 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ىلعأ حابرأ ققحت •

 عبرلا لالخ يتارامإ مهرد نويلم 86 ىلإ لصتل يعبر ساسأ ىلع ةيليغشتلا حابرألا يف %19 ةبسنب ومن •

 2020 يناثلا

 يونسلا لدعملا نم %48 ـلا ةبارق قيقحت عم جامدنالاو رزآتلا نع ةجتانلا عفانملا يف نسحتلا رارمتسا •

   يتارامإ مهرد نويلم 55 غلابلاو هقيقحت فدهتسملا

 ةظوحلم ةيدقن تاقفدت ريرحتو 2019 ويلوي ذنم %38 ةبسنب ةيسيئرلا ريغ لوصألا صيلقت •

 يكريمأ رالود رايلم 12.8 لباقم 2020 يناثلا عبرلا لالخ يكريمأ رالود رايلم 13 ىلإ ةرادملا لوصألا مجح عافترا •

 2020 لوألا عبرلل

 قيقحت  :لمشت دمألا ةليوط ةحومط فادهأ نع نلعتو ةيجيتارتسالا اهتطخ ذيفنت يف عاعش رمتست •

 مقر ةظحالم( %60 ـلا نود لخدلا ىلإ ةفلكتلا لدعم ليجست ،%15 زواجتي نيمهاسملا قوقح ىلع دئاع

 %60 ـلا نم لقا ةيليومت ةبسن قيقحتو )1

 

 يبد قوس يف ةجردملا ةكرشلا( "ع.م.ش لاتيباك عاعش" تنلعأ :2020 سطسغا 12 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

  ،ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا لكشت يتلاو  SHUAA) زمرلاب يلاملا

 ةكرشلا قيقحت ترهظأ يتلاو ،)2020 لوألا فصنلا( 2020 ماعلا نم ىلوألا ةتسلا رهشألل ةيلاملا اهجئاتن نع مويلا

 ةدئافلا باستحا لبق ةيفاصلا حابرألا تغلب اميف نيمهاسملل ةدئاع يتارامإ مهرد نويلم 5 اهردق ةيفاص حابرأ

 هردق ام 2020 لوألا فصنلل  ةيفاصلا حابرألا تغلب امك ،يتارامإ مهرد نويلم 125 كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو

 2020  لوألا فصنلل كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق ةيفاصلا حابرألاو يتارامإ مهرد نويلم 164

 ةيقوسلا ةميقلا ضافخنا ةجيتن ةققحملا ريغ رئاسخلا باستحا نود كلذو يتارامإ مهرد نويلم 284 هردق ام

 .تارامثتسالل

 نم مغرلا ىلع حابرألا ةيمنتو ديلوت يف رارمتسالا ىلع ةكرشلا ةردق ،2020 لوألا فصنلل ةيلاملا تانايبلا تسكعو

 .ىرخألا قاوسألا تابارطضاو 19 ديفوك ةحئاج نع ةجتانلا ةيعامتجالاو ةيلاملاو ةيداصتقالا تايعادتلا
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  قاوسألا تابارطضإ ةهجاوم

 ةدايزب ،يتارامإ مهرد نويلم 86 هعومجم ام 2020 ماعلا نم يناثلا عبرلا لالخ عاعشل ةيليغشتلا تاداريإلا تغلب

 تززع امك .اهرداصم عيونتو اهتاداريإ ةيوقت يف ةعومجملا حاجن سكعي ام ،2020 ماعلا نم لوألا عبرلاب ةنراقم 19%

 لثمألا ليومتلا ريفوتل ةليمزلاو ةعباتلا اهتاكرش عم نواعتلاو يليغشتلا اهلامسأر ةرادإ ىلع اهتردق نم ةكرشلا

   .ةمزألا لاوط ءالمعلا لوصأ ىلع ةظفاحملا ىلع صرحلا عم

 ىلع امهتردق ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإ يطاشن يأ ،ةكرشلا ىدل يسيئرلا طاشنلا يتدحو تداعتساو

 بئارضلاو ةدئافلا باستحا لبق  ةيفاصلا حابرألا تغلب ثيح ،2020 ماعلا نم يناثلا عبرلا لالخ حابرألا ديلوت

 لبق  ةيفاصلا حابرألا تغلب اميف يتارامإ مهرد نويلم 41 هعومجم ام لوصألا ةرادإ ةدحول كالهالاو كالهتسالاو

   .يتارامإ مهرد نييالم 8 ةيرامثتسالا ةفريصلا ةدحول ةدئاعلا كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو ةدئافلا باستحا

 ةرادملا لوصألا مجح غلب ثيح ،لوصألا نم ةنيتملا اهتدعاق ىلع ةعومجملا يف لوصألا ةرادإ ةدحو تظفاحو

 ام ،يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ 12.8 ـب ةنراقم 2020 يناثلا عبرلا ةياهن عم يكريمأ رالود رايلم 13 ةكرشلا ىدل

 تاودألا لالخ نم ةرركتملاو ةرقتسملا تاداريإلا رداصم زيزعت ةيحان نم ةكرشلا ططخ معد يف مهاسي

 .ةمئادلا ةيلامسأرلا

 تاكرشلا ةلكيه ةداعإ تامدخ ريفوت ىلع اهزيكرت ةدايز يف عاعش ىدل ةيرامثتسالا ةفريصلا ةدحو رمتستو

 تاودأ لوادت مسق هققحي يذلا تفلملا ءادألا لظ يف ًاصوصخ ،لاومألا سوؤر ةدايزو ليومتلا تايلمع بيترتو

 ةفريصلا ةدحو ىدل لمعلا قيرف ىلوت ،2020 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخو .ةدحولا هذه ىدل تباثلا لخدلا

 نم يكريمأ رالود نويلم 500 نم رثكأ بيترتل كيرشلا ضوفملاو يسيئرلا ضوفملا ماهم عاعش يف ةيرامثتسالا

 .)يونس ساسأ ىلع %20 ةدايزب( تباثلا لخدلا تايلمع نم يكريمأ رالود رايلم 1.5 نم رثكأ ذيفنتو تارادصإلا

 رادصإو بيترت يلاجم يف طشني ثيح هتناتم راهظإ يف ةكرشلا ىدل ةيرامثتسالا ةفريصلا جذومن رمتسيو

 تابوعصلا نم مغرلا ىلع ،يكريمأ رالود رايلم 2 ـلا اهمجح قاف تايلمع لالخ نم تاكرشلا ةلكيهو تاليومتلا

 .قاوسألا فلتخم اهنم يناعت يتلا رارقتسالا مدع ةلاحو ةمزألا نع ةجتانلا

 رزآتلاو جامدنالا نع ةجتانلا عفانملا

 عاعش"( نينايكلا نيب جامدنالا بقع ةيميظنتلاو ةيليغشتلا ةمظنألا ةفاك ديحوت يف ةكرشلا رارمتسا عم

 2020 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ عاعش ةكرشل ةيلاملا جئاتنلا ترهظأ ،)"ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم"و "لاتيباك

 يونسلا لدعملا نم %48 قيقحت نم عاعش تنكمت ثيح ،جاـمدنالا ةيلمعل ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزملا

 يتارامإ مهرد نويلم 50( يتارامإ مهرد نويلم 55 ىلإ هعفر مت يذلاو 2021 ماعلا ةياهن عم هقيقحت فدهتسملا

 .جامدنالا اذه نع مجانلا رزآتلا نع جتانلاو )ًاقباس

 لوألا فصنلا ةياهن ىتحو 2019 ويلوي ذنم %38 ةبسنب ةيسيئرلا ريغ اهلوصأ صيلقت يف ةكرشلا تحجن امك

 .جراختلا تايلمع نم ددع ربع دقنلا نم يتارامإ مهرد نويلم 128 نم رثكأ ريرحت نم تنكمت ثيح يلاحلا ماعلا نم
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 ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت يف رارمتسالا

 ذيفنت يف ةرمتسم ةكرشلا نإف ،19 ديفوك ةحئاجل ةمخضلا تايعادتلا نم مغرلا ىلعو هنأ ديكأتلا عاعش ديعت

 ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا اهفصوب ةكرشلا ةناكم زيزعت ىلإ ةفداهلا اهتيجيتارتسا

   :لوح عاعش ةيجيتارتسا روحمتتو .ةقطنملا ىوتسم

 لالخ نم ةديدج تاداريإ رداصم ىلإ لوصولل ةيسيئرلا اهتطشنأ ةيمنتو ةيوقت .1

 لوصألا ةرادإ طاشن ةيمنت •

 ةيرامثتسالا ةفريصلا تامدخ قاطن عيسوت •

 

 لالخ نم ةرركتملا تاداريإلا ةدايزل تامدخلاو تاجتنملا ةدعاق عيونت .2

 تباثلا لخدلا ةصنم ةيمنت •

 ةمئادلا ةيلامسأرلا تاجتنملا ةيمنت •

 ةركتبم تاجتنم ةسدنه •

 

 نم طباوضلاو ةباقرلا ةيلمع زيزعتو ةيحبرلا ةدايزل ةيليغشتلا ةءافكلا نيسحتو ةصنملا مجح ةدايز .3

 لالخ

 ةيليغشتلا ةءافكلا ةدايز •

  ةيمومعلا ةينازيملا ةيلكيه نيسحت •

 ةعومجملا ةنمقر •

 :"لاتيباك عاعش" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ،2020 ماعلل لوألا فصنلا جئاتن ىلع ًاقيلعت

 اًدج روخف انأ .انيدل ةيولوألا عقوم ىلع انيفظوم ةمالسو ةحص ذوحتست ، ةقوبسملا ريغ فورظلا هذه لظ يف"

 ىلإ ةسالسب لاقتنالا نم انيفظوم ةفاك نكمت ثيح ،فورظلا كلت  عم انلمع قيرف اهب  لعافت يتلا ةقيرطلاب

 .عاطقنا نود انئالمعو انيرمثتسم تابلطتمو تاجاح ةيبلت يف رارمتسالاو دعُب نع لمعلا

 مهمازتلاو انيفظوم ينافت لضفب حابرألا قيقحت يف رارمتسالا نم انكمت ،2020 ماع نم ىلوألا ةتسلا رهشألا لالخ 

 ةيداصتقالا تايدحتلا نم اهريغو 19 ديفوك ةجئاج نأ ملعن .ةيجيتارتسالا انتطخ تاجردنم قيبطتب

 رمألا اذه نكل ،قوسلا طاشنو ةيراجتلا لامعألا فلتخم ىلع ريثأتلا يف تقولا ضعبل رمتستس ةيسايسويجلاو

 نم ةعساولا انتدعاق ربع قاوسألا فلتخم يف ةحاتملا صرفلا مانتغا ىلع مئاقلا انلامعأ جذومن  نم ريغي نل

 ةيفرصملا لامعألا مجح زيزعت نم انكمت دقل .ةيداصتقالا تالوحتلاو فورظلا تناك امهم ،تاجتنملا

 نومزتلم نحنو ،ةديدجلا ةيرامثتسالا قيدانصلا نم ددع قالطإ ىلإ علطتنو ، اهترادإ ىلوتن يتلا ةيرامثتسالا

 ." انيمهاسمو انئالمعل دمألا ةليوط ةميق ريفوت ةلصاومب
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 ىلع ةظفاحملل صرفلا نم ديزملا فاشكتسا ىلإ عاعش علطتت ،ةعوضوملا اهططخ ذيفنت يف اهحاجن ةجيتنو

 بسانتي امب ،اهترادإ تحت لوصألا مجحو اهدئاوع مجح يف مادتسملا ومنلا ةيحانل اهفادهأ قيقحتو اهتيحبر

 .اهيمهاسم ةحلصم عم

 ،ةقحتسملا تآفاكملا ،ليغشتلا تاقفن لمشت اهنا ىلع ةيساسألا ةفلكتلا فيرعت مت :)1 مقر ةظحالم

   .ةميقلا ضافخنا رئاسخ تاصصخمو

 

  ىهتنا

 

 يمالعإلا لصاوتلا

  فلو دنأ نوك نوسريب - ءادصأ      لاتيباك عاعش
 نانهز قراط      ديبعلا يناه
  نيلما عتملا تاقالع قيرف ريدم     يسسؤملا لاصتإلاو قيوستلا سيئر
  7600 450 4 971+ :فتاه     3600 330 4 971+ :فتاه
  tarek.zahnan@bcw-global.com :ينورتكلإلا ديربلا    helabid@shuaa.com :ينورتكلإلا ديربلا
 

 .ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش لوح

 ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل ةدئار ةصنم يه )SHUAA :زمرلا تحت يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ع.م.ش لاتيباك عاعش

 ةقطنم قاوسأ نم ددع ىلع اهبتاكم عزوتتو ،يكريمأ رالود رايلم 13 ىلإ اهترادإ تحت لوصألا مجح لصي ثيح ،ةقطنملا ىوتسم

 اهضورع لالخ نم ةدئارلا ةيرامثتسالا اهتبراقمو لفاحلا اهلجسب لاتيباك عاعش فرعت .ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةفاضإ طسوألا قرشلا

 .تاراقعلاو نيدلاو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا لوح روحمتت يتلا ةيملاعلاو ةركتبملا تاجتنملا نم ةزيمتملا

 ةيميلقإلا مهسألا يف رامثتسالا قيدانصو ظفاحملاو ةيراقعلا عيراشملاو قيدانصلا ةرادإ ،ةكرشلا ىدل لوصألا ةرادإ ةدحو ىلوتت

 .ليدبلا رامثتسالا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا عم ءالمعلل ةيرامثتسا اًلولح مدقت امك .نامتئالا قاوسأو تباثلا لخدلا ةطشنأو

 هتميق ام ةرادإ ةيضاملا فصنلاو ةنسلا لالخ تلوت ثيح كوكصلا ةرادإ لاجم يف ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا ةدحو طشنتو

 تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةدحولا هذه رفوت امك ،كوكصلا تارادصإ نم يكريمأ رالود نويلم 500 نم رثكأ

 يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .ةلكيهملا تاجتنملاو نيدلا تادنس ،مهسألل ماعلا حرطلا ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا

 نم صيخرت ىلع ةلصاح ةيرامثتسا ةيلام ةكرش يه لاتيباك عاعش .ةيسيئرلا ريغ قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق

 :ةرايز ءاجرلا ،لاتيباك عاعش لوح تامولعملا نم ديزملل

 www.shuaa.com :ينورتكلإلا عقوملا §

 https://twitter.com/SHUAA_Capital :رتيوت §

 https://www.linkedin.com/company/shuaa-capital :نإ دكنيل §

 ةيفارشتسالا تاحيرصتلا صوصخب يريذحت نايب

 انتاعقوت ىلإ طقف دنتست امنإ ،يلبقتسملا ءادألل تانامض وأ ةيخيرات قئاقح لكشت ال ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمضتت

 ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتسملا تايجيتارتسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتسم نأشب ةيلاحلا انتاضارتفاو انتادقتعمو

 لثم تادرفم مادختسا لالخ نم ًامومع ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتسملا فورظلا نم اهريغو ةيداصتقالا فورظلاو
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 نم" ،"ةياغ" ،"لبقتسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتسا" ،"حجرن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فده" ،"فدهتسن" ،"ططخن" ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن"

  .لبقتسملا ىلإ ريشت يتلا اهتاهيبش وأ اهتاقتشم نم اهريغ وأ تاملكلا هذه سكع وأ ،"فوس" ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا

 :صوصخب تاحيرصت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا لمشت دقو

 حابرألا وأ تاداريإلا ومن لثم ةعقوتملا ةيليغشتلا جئاتنلا §

 لاملا سأر تامادختساو تاقفنلل ةعقوتملا تايوتسملا §

 ةيلبقتسملا قوسلا فورظو نامتئالا قاوسأو لاملا سأر قاوسأ يف ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا تابلقتلا §

 يتلاو ،اهب ؤبنتلا بعصي يتلا فورظلا يف تاريغتلاو رطاخملاو تابلقتلل ةضرع اهنإف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نوكل ًارظنو

 .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نعً اجراخ اهنم ريثكلاّ دعي

 انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه نم يأ ىلع دمتعت الأ بجي ،كلذلو

 ةبسانم تايوتسم ىلع ظافحلا يف انتردق :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع يلاملا انعضوو ةيلعفلا

 راعسأ يف تابلقتلا كلذ يف امب ،اهيف لمعن يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوألاو ؛تاقفنلا طبضو تاداريإلا نم

 ةيمومعلا انتينازيم عيزوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ ىلع انتردق كلذ يف امب ،ةيجيتارتسالا تاردابملا ذيفنتو ؛لوصألا ةميقو مهسألاو علسلا راعسأو ،ةدئافلا

 يف تابلقتلا رارمتساو ؛رطاخملا ةرادإب ةصاخلا انبيلاسأو انتاءارجإو انتاسايس ةيقوثوم ؛ةيجيتارتسالا انلامعأ يف عسوتلا قيقحتو ةلاعف ةروصب

 مكحت يتلا ةمظنألا فيثكت كلذ يف امب ،حئاوللاو نيناوقلا يف تاريغتلاو تاروطتلاو ؛ةيسايسويجلا ثادحألاو ؛نامتئالا قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ

  .اهل عبتن يتلا ةمظنملا تاهجلا اهقبطت يتلا ريياعملاو ةحقنملا دعاوقلاو يعيرشتلا لمعلا لالخ نم ةيلاملا تامدخلا ةعانص

 ًارابتعا طقف قبطنت يهو ،ًايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو

 ةدراولا ءارآلاو تامولعملا ةهازن وأ لامتكا وأ ةقدب قلعتي اميف ،ةينمض وأ ةحيرص ،تانامض وأ ليثمت يأ كانه سيلو .هيف تردص يتلا خيراتلا نم

 ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوس ًانلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو .ةقيثولا هذه يف

 .كلذ

 


